- MRel -

Have you considered
a Master’s degree
to help you become
more effective for
God’s Kingdom in the
MENA region?

Master of Religion
in Middle Eastern
and North African Studies

ّ هل
فكرت يف احلصول على
شهادة ماجستري ُتساعدك
ً
فعالية يف خدمة
لتصبح أكرث
ملكوت اهلل يف منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا؟

The MRel is a unique and innovative multidisciplinary
program designed for individuals who want to be
involved in addressing the real issues facing Middle
Easterners in and beyond the Middle East and
North Africa. Administered primarily online with
two two-week residencies per year in Lebanon, this
postgraduate degree focuses on providing a strong
theoretical understanding of the region and the
issues that it faces, combined with an emphasis on
developing applied skills needed to work in the region
and among MENA communities worldwide. It is based
upon a strong theological and Biblical framework in
that each module will weave scripture and theology
into its theory and practice.
The MRel aims at opening new doors for students
with relief and development agencies that address
poverty and humanitarian crisis, with church and
mission organizations seeking to engage with Islam
and historic Christianity, as well as with advocacy and
peace-building organizations. These opportunities
may be based in the MENA region or elsewhere.

ا ّن شهادة املاجستري يف العلوم الدين ّية لشؤون الرشق األوسط وشامل
أفريقيا التي يق ّدمها معهد دراسات الرشق األوسط هي فريدة وت ُعنى
ٍ
ٍمبجاالت متعددة أُع ّدت بغية تدريب جيل
جديد من األشخاص الذين
يريدون اإلنخراط يف قضايا مؤث ّرة يف منطقة الرشق األوسط وشامل
 يت ّم التسجيل والتعلّم عرب االنرتنت عىل نح ٍو أ ّويل باالضاف ِة إىل.أفريقيا
 تركّز هذه الشهادة.السنة
ّ برنامج اإلقامة يف لبنان مل ّدة أسبوعني م ّرتني يف
،العليا عىل تقديم مفهوم نظري متني للمنطقة والقضايا التي تواجهها
مع الرتكيز عىل تطوير املهارات التطبيقية الالزمة للعمل يف منطقة الرشق
.األوسط وشامل أفريقيا وبني مجتمعاتها املنترشة يف جميع أنحاء العامل
كل وحدة
ّ ا ّن هذا الربنامج مبني ضمن إطار الهويت وبيبيل متني وستقوم
.بنسج الكتاب املق ّدس والالهوت مع النظرية والتطبيق
أبواب جديدة للطالب
ٍ يسعى معهد دراسات الرشق األوسط إىل فتح
العاملني مع جمعيات التنمية واإلغاثة التي تعالج قضايا الفقر
 ي ًّدا بيد مع الكنيسة واملنظّامت اإلرسالية الساعية،واألزمات اإلنسانية
اىل اإلنخراط مع املسلمني واملسيح ّيني املرشق ّيني باإلضافة إىل منظامت
 وقد تكون هذه الفرص متاحة يف منطقة الرشق.املناصة وبناء السالم
َر
.أي مكانٍ آخر
ّ األوسط وشامل أفريقيا أو

For more information or to apply, please contact:
MRel@abtslebanon.org
www.abtslebanon.org/mrel | IMESLebanon.wordpress.com/mrel

